Miljöseminarium
Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
(förmåga till återhämtning eller motstå störningar)

Tisdag 26 november kl 19, ABF Lund
Föredrag av Alf Hornborg, professor vid Avdelningen för Humanekologi vid
Lunds Universitet. Alf har i forskningsprojekt under lång tid drivit publicerat
böcker och artiklar kring ämnet lokal ekonomi. Exempelvis boken Myten om
maskinen som beskriver dagens teknikutveckling som skapar globalt ojämna
resursflöden. För att uppnå global miljörättvisa krävs bland annat en förändring
som möjliggör uppdelning på en lokal och en global utbytessfär.
Presentationen kommer att behandla konceptet med lokal ekonomi som innebär att
erbjuda samtliga invånare en basinkomst i form av en särskild valuta. Denna kan
endast användas för lokala inköp varvid staten kan öka hållbarhet och minska
sårbarhet inför utebliven tillväxt och andra kriser. På detta sätt kan två idéer som
engagerat breda rörelser sammanföras - basinkomst och lokal valuta. På så sätt finns
möjlighet att försäkra oss inför framtida miljö- eller finanskriser. Dessutom kan det råda
bot på sociala, ekologiska och ekonomiska problem som moderna samhällen brottas
med.
Den lokala valutan avser att erbjuda människor alternativ till den reguljära marknaden.
Det innebär inga förändringar i rådande ekonomiska förutsättningar utöver de
konsekvenser som uppstår genom ändrade konsumtionsmönster. Med en lokal
ekonomi finns möjligheter att praktiskt åstadkomma förändring som griper in och
motverkar nuvarande utveckling i en värld med mycket allvarliga hållbarhetsproblem. I
anslutning till föredraget kommer möjligheter att ges till hur vi praktiskt kan organisera
den lokala ekonomin med hjälp av basinkomst och en särskild valuta för lokala inköp.
Seminariet hålls i ABF:s lokal, adress Kiliansgatan 9, Lund.
Seminariet är öppet för alla med ett intresse av aktuella miljöfrågor. Antalet platser är
begränsat så kom i god tid, först till kvarn får plats.

Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i samarbete med ABF i Lund
Seminariet ingår i en serie miljöseminarier under hösten 2019

